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   בתיאום מראש : קבלהתושע

  03-7647621/2  :טלפון
                                  

   הקורסמטרתתיאור ו
מנת - על ונהולוהמצב הכספי והכלכלי  למנהל הבכיר בשלטון המקומי לניתוח ומקצועייםהענקת כלים אינפורמטיביים

  . לקבל החלטות עתידיות
, מקורות ההכנסה ויעדי ההוצאה,  העירוניתהקורס יתמקד במהותה הכלכלית של הרשות המקומית והחברה הכלכלית

  .עסקית/יחסי הגומלין עם השלטון המרכזי ובחינת יתר הגורמים בסביבה הארגונית,  המערכת הכספיתהתקציב וניהול
   הקורסדרישות

   באוניברסיטהפי הכללים-על :השתתפות
  .תהיה הקפדה על נוכחותפי כללי האוניברסיטה -על :נוכחות חובה

                                                           . תרגילים3במסגרת הקורס יוגשו  :)30%( )ים(תרגיל/עבודה
ביבליוגרפיה וכן + מן החומר הנלמד ושאלות חשיבה שאלות אינפורמטיביות . מחשבון+  חומר פתוח :)70% (מבחן

  .שאלה מרכזית של ניתוח דוחות כספיים והסקת מסקנות
  

   ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי
  '  אסמסטר

 3 –מרכזי /יחסי גומלין שלטון מקומי, בסיסי המיסוי, ארגונית וכלכלית, מית מהות חוקיתהרשות המקו– נושא. א
  שיעורים
  קריאה

  .1.1.2007 -מעודכן ל,  ירושלים–מ "הוצאת כתובים אלמוג בע, )עורכים(חבלין / פריזלר– דיני עיריות   -
  )523096(עיר . ישר69 -בספריה למשפטים

  
, ירושלים,  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה–) עורכים(קלכחיים . ח, לעזרא.  ד– השלטון המקומי בישראל  -

1997.  
  )472871(המ .שמור מדעי המדינה לפי שלט

  
ניהול המערכת , ביקורת ובקרה, מתכונת הדיווח הכספי, אקונומי-מצב סוציו, מימון הקצאות,  תקצוב- נושא. ב

   שיעורים4 –הכספית במצב רגיל ובתנאי משבר 
  קריאה

  .2000ינואר ,  משרד הפנים– ח ביקורת חשבונות ברשויות המקומיות"הנחיות מקצועיות לדו  -
  כתב עת בספרית מדעי החברה ובספרית כלכלה

  
  .1997ינואר ,  בהוצאת איגוד הגזברים לרשויות המקומיות– המדריך לגזבר  -

  לא ניתן להשיג
  
  .1998יולי ,  משרד הפנים–ברנע .  ועדת א– בחינת כללי הדיווח הכספי ברשויות המקומיות  -

  אין
  ).אמרני. ועדת ש (12/1999, ם- משרד הפנים י– ח הועדה ליישום שינוי שיטות הדיווח הכספי ברשויות המקומיות"דו  -

  )443519(די .שמור מדעי המדינה לפי ישר
  
 .ד – מודל לבחינת איתנות פיננסית–ר מאמ: 1999,  משרד הפנים–) עורך(פרידברג .  א– הביקורת ברשויות המקומיות  -

  .קאפח
  )428414(בר .שמור מדעי המדינה לפי בקר

  
 .י וההשלכה על התפקוד ותהליך קבלת החלטות בשלטון המקוממוניטארית  /תמדיניות ממלכתית פיסקלי נושא. ג

   שעות2 –    והשלטון המקומיהמערכת הבנקאית



  2

  
  קריאה

  .1996 – הוצאת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות –אליה -בן.  נ– מימעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקו -
352.14E349334(מע .אלי-  בן(  

  
  . מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות– זיןר.  ע– פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל -

336.014E371996(פע . רזי(  
  
ח "אג, מקורות מימון אלטרנטיביים, PPP ,BOT ,PFI,  חברות עירוניות,הפרטה,יזמות ופיתוח כלכלי נושא. ד

   שעות3 -ל "השוואה לחו, מוניציפאלי
  

  קריאה
 .1998, אילן- אוניברסיטת בר–רוזביץ . ש, זילברפרב. צ.ב, אקשטיין.  ש–ובעולם הפרטת חברות בישראל  -

  )379930(הפ .שמור מדעי המדינה לפי אקש
  
  .www.cbs.gov.il, 2003ס " למ–  של האוכלוסיהכלכלית-רמה החברתיתאפיון הרשויות המקומיות וסיווגן לפי ה -

312E339410(הר . אפי(  
  

  .חלק מחומר הקריאה יחולק במסגרת הקורס :הערה


